Скупштина општине Косјерић на седници одржаној дана 9. фебруара 2012. године, на
основу члана 93. Закона о локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС” број 129 / 07) и члана 37.
став 3. тачка 4. Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић” број 9 / 08),
донела је
РЕШЕЊЕ
I.На основу Предлога назива необележених улица у граду Косјерићу, Комисије за
обележавање назива улица и тргова у граду Косјерићу, од дана 10. 08. 2011. године,
сагласности Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну
самопуправу Број: 119 – 115 – 05 – 00054 / 2011 – 09 од дана 23. 11. 2011. године и
сагласности Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну
самопуправу Број: 119 – 115 – 05 – 00054 / 2011 – 09 од дана 23. 12. 2011. године, додељују се
називи улица и то:
1. Одређује се назив „Улица Пут Краља Петра I“ , у делу од мотела „Извор“ до виле
Пупић, који се наставља на обилазни пут Косјерић – Пожега.
2. Делу пута од мотела «Извор» до краја урбанизоване зоне (трафостаница у
Брајковићима) одређује се назив «Улица Љубисава Гавриловића».
3. Улици у Индустријској зони (Тулимирско поље) одређује се назив «Улица Тулимира
Дивца».
4. Улици између Светосавске и Јелене Леле Субић (према цркви) одређује се назив
«Проте Драгољуба Поповића».
5. Улици у насељу Пантићи која иде паралелно са улицом Јована Цвијића, а полази од
улице Војводе Путника одређује се назив «Ђенерала Ђукића».
6. Улици у насељу Пантићи, од улице Јована Цвијића до новоименоване улице Ђенерала
Ђукића одређује се назив историчара и етнолога «Љубе Павловића».
7. Улици која полази од краја улице 7. Марта, одређује се назив «Улица 9. Марта».
8. Улици која се одваја од новоименоване улице 9. Марта према кући Миљане и Станка
Тодоровића одређује се назив «Улица Божидара Митровића».
9. Улици која је раније била обележена бројем 8 на потесу званом Крстине одређује се
назив «Улица Крстине».
10. Улици која је била раније обележена бројем 25 (Бели Гај), а полази од раскрснице
улица Милеве Косовац и Косовских јунака одређује се назив «Улица Василија
Стефановића».
11. Улици на потесу «Гробљице» која иде испред куће Ратомира Мунитлака, а полази од
улице Миће Зарића, одређује се назив «Улица ђенерала Љубомира Марића»
12. Улици која полази од улице Кнеза Алексе Поповића па до новоименоване улице
ђенерала Љубомира Марића одређује се назив «Улица Жупана Мркше».
13. Улици паралелној новоименованој улици Жупана Мркше, која полази од улице Кнеза
Алексе Поповића одређује се назив «Улица Миладина – Мише Зарића».
14. Улици која иде поред потока Лимац, а полази од улице Максима Марковића код
«Повлена» одређује се назив «Улица Лимац».
15. Улици која иде паралелно улици Хајдук Вељковој, а полази од улице Николе Грбића
одређује се назив «Улица Милана Јовчића».
16. Улици која иде изнад предложене улице Милана Јовчића, а полази од улице Михаила
Рогића, одређује се назив «Улица Мића Грбића».
17. Улици, изнад улице Мића Грбића, одређује се назив «Улица Жарка Остојића».
18. Улице које су раније биле обележене бројевима 23 и 24 (Подградина), прва полази од
улице Вука Караџића, а друга се наставља и излази на улицу Станоја Павловића, се
спајају у једну и тој, новонасталој улици се одређује назив «Улица Миодрага
Матића».
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19. Улици у насељу Школска башта, између Средње школе и Цркве, одређује се назив
«Улица Сретена Марића».
20. Улици која је раније обележена бројем 20, а полази од улице Рада Ђорђевића, између
кућа Благојевића, одређује се назив «Улица Софије Благојевић».
21. Улици која иде од ул. Рада Ђорђевића према кући пок. Страјина Черга (21. Нова)
одређује се назив «Улица Миливоја Ракића».
22. Улици која полази од улице Рада Ђорђевића према Палежу (22. Нова) одређује се
назив «Улица Ивље».
23. Улици у насељу Гајеви, која полази од улице Милеве Косовац и излази на улицу
Живојина Мишића, одређује се назив «Улица Гајеви».
24. Одређује се назив „Улица Субјелски пут“, делу улице од магистралног пута М – 21
до краја урбанизоване зоне у насељу Лугови,
25. Улици у Брајковићима која полази од магистралног пута према Зјаловићима одређује
се назив «Улица Бјеловац».
26. Одређује се назив „Трг Зорана Ђинђића“, тргу у улици Радише Петронијевића
поред реке Скрапеж.
27. Од скретања са Субјелског пута, после надвожњака, првој улици лево ка Ђуровићима
па све до краја урбане зоне одређује се назив „Првомајска“.
II. Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење Број: 015 – 3 / 11 – 02 од
дана 11. 11. 2011. године.
III. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Косјерић”,
Скупштина општине Косјерић,
Број: 015 – 3 / 11 – 02, од дана 09. фебруара 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милан Штуловић, с.р.
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Образложење
Правни основ за доношење Решења је члан 93 Закона о локалној самоуправи, којим је
одређено да Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о називима улица и тргова,
као и градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији уз
претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе, то јесте
Министарства за људска и мањинска права, државну управну и локалну самоуправу, као и
члан 37 став 3 тачка 4 Статута општине Косјерић, којим је одређено да скупштина одлучује
већином гласова од укупног броја одборника, када одлучује о утврђивању назива улица,
тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места.
Разлози за доношење решења се огледају у чињеници да постоји велики број улица на
територији општине Косјерић које немају назив и обележене су бројевима са назнаком да се
ради о новим улицама. Ради превазилажења овог проблема, неопходно је додељивање назива
овим улицама на територији општине Косјерић.
Циљ доношења решења произилази из претходног става, а то је лакше сналажење,
функционисање и остваривање животних активности на територији општине Косјерић.
Наиме, ради лакшег функционисања служби локалне самоуправе, државних органа, установа,
институција, привредних друштава и сналажење у простору физичких лица, неопходно је
сазнање где се налази седиште, пребивалиште или боравиште одређених лица. На овај начин
додељивањем назива улица и тргова, добијамо тачну локацију лица, ефикаснији рад
државних органа, боље функционисање привреде, поште, сналажење у простору како грађана
Косјерића, тако и лица која бораве у њему и долазе у туристичке посете. Додељивањем
назива улица по именима која се односе на истакнуте људе из нашег краја, ми се пред другим
легитимишемо као чувари добрих вредности, врлина, морала и традиције.
Решењем Скупштине општине Косјерић број 015 – 1 / 10 од 02. 02. 2010. године
формирана је Комисија за обележавање назива улица и тргова у граду Косјерићу, која је након
одржавања више седница утврдила, дана 10. 08. 2011. године Предлог назива необележених
улица у граду Косјерићу.
На основу овог Предлог сачињен је нацрт Решења, који је прошао Скупштину и исто
је достављено, сходно члану 93 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129 / 07 ) Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самопуправу
на претходну сагласност. Од министарства је дана 23. 11. 2011. године, под Бројем:
119 – 115 – 05 - 00054 / 2011 – 09, стигла сагласност за наведено Решење са изузетком улица
под бројевима 1, 24 и 26 са образложењем да ово министарство не даје претходне
сагласности за називе путева и називе тржних центара.
Службено лице које је обрађивач овог предмета, консултовао је Председника и
Секретара Скупштине општине Косјерић у вези са наведеним примедбама, а након тога
консултована је и Комисија за обележавање назива улица и тргова у граду Косјерићу, и
постигнут је договор да се измене називи улица под бројем 1, 24 и 26 у делу који се односе на
додавање речи Улица испред речи пут и да се назив даје тргу у улици Радише Петронијевића
поред реке Скрапеж, а не тржном центру.
Након ових консултација и донетих исправки, достављен је предлог Решења
Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самопуправу, од којих
је дана 23. 12. 2011. године, под Бројем: 119 – 115 – 05 – 00054 / 2011 – 09 добијена
сагласност и за ове назива улица и трга у општини Косјеерићу.
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У предлогу је наведено да се доделе називи улица на следећи начин:
„Делу од мотела „Извор“ до виле Пупић, који се наставља на обилазни пут Косјерић –
Пожега да носи назив « Улица Пут Краља Петра I».
Део пута од мотела «Извор» до краја урбанизоване зоне (трафостаница у
Брајковићима) да се зове «Улица Љубисава Гавриловића»; Љубисав – Љубо Гавриловић
био је пуковник у ВЈ и руководилац грађевинске оперативе Бели Поток. Са те дужности он је
обезбеђивао нашем предузећу «Град» све послове у оквиру ЈНА, а и у иностранству.
Запослио је око 100 Косјераца у свом сектору и скоро свима дао станове. То је Косјерац који
је пуно дао овом крају, а заузврат није тражио ништа.
Улица у Индустријској зони (Тулимирско поље) предлажемо да носи назив«Улица
Тулимира Дивца». Тулимира Дивца доселио је Јован Баранин и по њему носе назив и
Тулимировићи и Дивчевићи.
Улица између Светосавске и Јелене Леле Субић (према цркви) да носи назива
«Проте Драгољуба Поповића». Прота Драгољуб Поповић је дуго времена био свештеник у
цркви у Косјерићу, до пензионисања. Учесник је Првог светског рата. Школован у Фрацуској,
говорио француски, енглески и немачки језик. Музички је био такође образован и после рата
руководио је нашим хоровима који су освајали значајне награде на такмичењима.
Улица у насељу Пантићи која иде паралелно са улицом Јована Цвијића, а полази од
улице Војводе Путника предлажемо да носи назива «Ђенерала Ђукића».
Улица у насељу Пантићи од улице Јована Цвијића до новоименоване улице
Ђенерала Ђукића да носи име историчара и етнолога «Љубе Павловића».
Улица која полази од краја ул. 7. Марта предлажемо да се зове «Улица 9. Марта».
То је дан када су Српски покрет обнове и још неке политичке партије организовале
демонстрације у Београду.
Крак који одваја од новоименоване улице 9. Марта према кући Миљане и Станка
Тодоровића да носи назива «Улица Божидара Митровића». Божидар Митровић је рођен у
Гајевима. У Првом светском рату добио је Сребрну војничку Карађорђеву звезду. Био је
врстан мајстор за дуборезе које је радио за храмове и друге пословне објекте. Имао је
изложбу својих радова у Паризу 1905. године и у Лондону 1906. године.
Улица која је раније била обележена бројем 8 на потесу званом Крстине
предлажемо да носи назив «Улица Крстине».
Улица раније обележена бројем 25 (Бели Гај), а полази од раскрснице улица
Милеве Косовац и Косовских јунака да се зове «Улица Василија Стефановића». Василије
Стефановић је из Тубића. Завршио је Богословију 1851. године. Био је учитељ у Субјелу и Б.
Башти. По наговору Вука Караџића прелази за писара у Начелство окружја ужичког.
Сарађивао је са Вуком Караџићем и Јосифом Панчићем. Био је очевидац сукоба Турака и
Срба у Ужицу 1862. године. Учествовао је у испраћају Турака за Босну. Написао је поему
«Српска вила и турска уктача».
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Нова улица на потесу «Гробљице» која иде испред куће Ратомира Мунитлака, а полази
од улице Миће Зарића, предлажемо да носи назив «Улица ђенерала Љубомира Марића»
Улица која полази од ул. Кнеза Алексе Поповића па до новоименоване улице
Љубомира Марића предлажемо да носи назив «Улица Жупана Мркше». Ова улица иде
према месту на коме је био манастир Мркшина црква у Средњем веку, који је имао своју
штампарију. Турци су га запалили 1567. године. Био је задужбина Жупана Мркше. Мркша је,
по неким налазима, био жупан и у жупи Црна Гора.
Улица паралелна новоименованој улици Жупана Мркше, а полази од улице Кнеза
Алексе Поповића предлажемо да се зове «Улица Миладина – Мише Зарића». То је учитељ
рођен у Сечој Реци, учесник балканских и Првог светског рата. У Другом светском рату
спасио је мост на Сави и омогућио лакши прелаз на другу страну нашим и совјетским
трупама. Носилац је више одликовања – наших, совјетских и бугарских.
Улица која иде поред потока Лимац, а полази од улице Максима Марковића код
«Повлена» предлажемо да носи назив «Улица Лимац».
Улица која иде паралелно улици Хајдук Вељковој, а полази од улице Николе Грбића
предлажемо да се зове «Улица Милана Јовчића». Јовчић је био наставник у Сечој Реци. Био
је врстан математичар и спремио је бројне генерације ђака. Био је одличан шахиста, а
нарочито у дописном шаху. Првак Југославије 7 пута, Шаховски мајстор Југославије и
мајстор ФИДЕ.
Улица која иде изнад предложене улице Милана Јовчића, а полази од улице Михаила
Рогића, предлажемо да се зове «Улица Мића Грбића», првоборца овог краја, војног
инвалида и друштвеног радника овог краја.
Следећа улица, изнад улице Мића Грбића, предлажемо да се зове «Улица Жарка
Остојића». То је војник који је погинуо у НАТО рату против Србије. Рођен је у Шеврљугама.
Улице које су раније биле обележене бр. 23 и 24 (Подградина), прва полази од улице
Вука Караџића, а друга се наставља и излази на улицу Станоја Павловића, предлажемо да
носе један назив «Улица Миодрага Матића». Матић је рођен у Маковишту. Као ђак
учествовао је у Првом светском рату. После рата постао је дефектолог у бившој Југославији и
члан многих међународних организација. Основао је неколико дефектолошких школа –
Зајечар, Загреб, Београд и др. Био је професор и директор Више дефектолошке школе У
Београду. Написао је око 150 стручних радова из ове области. Добитник је Октобарске
награде Београда.
Нова улица у насељу Школска башта, између Средње школе и Цркве, предлажемо да
се зове «Улица Сретена Марића». Име је довољно познато, па није потребно неко
образложење.
Улица која је раније обележена бројем 20, а полази од улице Рада Ђорђевића, између
кућа Благојевића, предлажемо да се зове «Улица Софије Благојевић». Софија Благојевић је
била добровољац у српској војсци и погинула је у Колубарској бици са својих 20 година
живота. То је једина жена, борац међу 2.100 погинулих бораца овог краја.
Улица која иде од ул. Рада Ђорђевића према кући пок. Страјина Черга (21. Нова)
предлажемо да се зове «Улица Миливоја Ракића». Миливоје Ракић је првоборац овог краја
који је погинуо 10. јануара 1945. године у селу Витовље испод планине Влашић, у борби са
Немцима и усташама. Био је командир 1. чете 4. краљевачког батаљона, 1. пролетерске
бригаде. О њему су његови саборци говорили све најбоље као борцу и човеку. Његов
пушкомитраљезац и пратилац, пуковник Митар Митровић, написао је књигу о њему која
носи наслов «Косјерићки јунак» за коју је добио 3. награду из Фонда Драгојло Дудић.
Улица која полази од улице Рада Ђорђевића према Палежу (22. Нова) предлажемо да
се зове «Улица Ивље», а што је предлог становника те улице.
Новоизграђена улица у насељу Гајеви, полази од улице Милеве Косовац и излази на
улицу Живојина Мишића, предлажемо да се зове «Улица Гајеви» (такође предлог
становника те улице)
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Делу улице од магистралног пута М – 21 до краја урбанизоване зоне у насељу Лугови
да носи назив «Улица Субјелски пут».
Улица у Брајковићима која полази од магистралног пута према Зјаловићима
предлажемо да се зове «Улица Бјеловац».
Као и у осталим случајевима, водећи рачуна о приспелим предлозима, Комисија је
прихватила предлог да трг у улици Радише Петронијевића поред реке Скрапеж добије назив
«Трг Зорана Ђинђића»,
Од скретања са Субјелског пута, после надвожњака, првој улици лево ка Ђуровићима
па све до краја урбане зоне одређен је назив „Првомајска“, из разлога јер је у нашој, не тако
давној историји празник рада 1. Мај од стране тада организација удруженог рада и
друштвених предузећа из наше Општине, обележаван великим прославама управо на овом
потезу. „
Сходно наведеном, предлажемо да Предлог назива необележених улица у граду
Косјерићу, предложен од стране Комисије за обележавање назива улица и тргова у граду
Косјерићу, буде прихваћен.
Предлагач,
Служба за урбанизам
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